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Sort gull?

KJÆRE
MILJØAGENT!

H EI!
FOTO: Privat

Dypt under havoverflaten kan
man finne en mørk og klissete
væske, nemlig olje!
Og ikke hvilken som helst olje,
som olivenolje eller solsikkeolje,
men noe vi kaller råolje eller petroleum. Ofte blir denne oljen kalt for
sort gull, fordi den er så verdifull. I
dag er Norge et rikt land, mye takket være det sorte gullet. Men olje er
ikke bare en kilde til velstand. Fossile brensler, som olje og gass, står
for 80 prosent av verdens energiforbruk og slipper ut enorme mengder
klimagasser, så hva skal vi gjøre i
fremtiden?
Å slutte å lete etter olje og gass,
er en viktig sak for mange miljøagenter. På forrige landsmøte stemte
dere det frem som en av de viktigste
miljøsakene vi har. Mange av dere
ønsket også at Miljøagentrapporten
skulle ha et eget temanummer om
olje og gass, og her er det!
I denne utgaven av kan du lese
om hva olje er, hva det brukes til og
hvilke konsekvenser olje og gass
har for klimaet og naturen.
Hilsen Hovedkvarteret

@miljoagentene
facebook.com/miljoagentene
www.miljoagentene.no

Navn: Viljar Kristoffer (11)
Yrke: Miljøagent med rett til å si ifra!
Hvorfor er du miljøagent?
– Fordi jeg vil være med på
å gjøre planeten tryggere
og renere. Dessuten er det
veldig lærerikt og gøy.
Hvilke miljøsaker er du
mest opptatt av?
– Plast i havet, matsvinn
og unødvendig emballasje.
Lokalt har jeg jobba mye
med å stoppe at det blir
et deponi for farlig avfall i
Brevik.
Hva er dine beste
miljøtips?
– Tenk gjenbruk! Lukt og

se på maten før du kaster
den. Tenk før du kjøper nytt
og engasjer deg i miljø og
natur.
Hvordan føles det å bli
valgt inn i Barnas klimapanel?
– Det føles litt rart, men
også veldig motiverende.
Nå gleder jeg meg til det
morsomme og viktige
arbeidet og håper vi kan bli
en sterk stemme for barn
og unge.
Miljøvennlig hilsen
fra Viljar
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MILJØNYTT

Hva er nytt?
Her får du vite hva som skjer på miljøfronten,
i Norge og ellers i verden.

Vil redde verdens
største korallrev
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Pxhere.com

Verdens største korallrev er helt utrolig. Det ligger utenfor kysten av Australia og dekker et område
som nesten er like stort som hele Norge! Revet
er hjemmet til utallige fisker, skilpadder, krepsdyr,
muslinger, sjøpattedyr og mange andre skapninger. Dessverre er store deler av korallrevet skadet på grunn av klimaendringer og forurensning.
Heldigvis satser Australia nå stort på å forbedre
vannkvaliteten og stanse skadelige utslipp.

Bedre luft med koronatiltak
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Imgorthand, Istockphoto

Tiltak for å hindre smitte førte til mindre forurensning i mange land. Nå viser en ny studie at mer
enn 800 dødsfall kan ha blitt unngått. Forskere
undersøkte luftforurensningen i 47 europeiske byer
under den første nedstengningen våren 2020, og
konklusjonen er nå klar. Tiltakene for å begrense
spredningen av koronavirus beskyttet også mennesker mot skadelig stoffer i lufta. Kanskje vi kan
forurense mindre etter pandemien også?

La elva leve!
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Røed CC

Visste du at Norge har ni av verdens 20 høyeste
fossefall? På grunn av bygging av vannkraft renner
bare to av dem fritt i dag. Vi har bygd ut veldig mye
vannkraft her i landet. Det fører til at det blir mindre
vann i elvene, noe som gjør livet vanskeligere for
mange fugler, fisker, insekter og planter. Nå foreslår
noen politikere å bygge vannkraft i vernede elver.
Det har ført til store protester fra naturelskere over
hele landet. La de vernede elvene leve!
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Ingen jakt på ulvefamiliene
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Cloudtail the Snow Leopard, Flickr

Det blir ingen ulvejakt i ulvesonen på Østlandet.
Det har Oslo tingrett bestemt. Det betyr at de 25 ulvene i Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås
får leve. Saken kom opp etter at Klima- og miljødepartementet sa ja til å skyte ulvefamiliene. Miljø- og
dyreorganisasjoner protesterte, og denne gangen
var retten enig med miljøvernerne. Det er gode nyheter for den norske ulvestammen.

Pingviner hjelper forskere
TEKST: Tor Bjarne Christensen / FOTO: Jerzy Strzelecki

Det er ikke lett å arbeide som forsker i Antarktis,
hvor det er kaldt og mye dårlig vær. Ved å studere
pingvinene, kan forskere enklere forstå hvordan klimaendringene påvirker det iskalde kontinentet. Når de
for eksempel finner adeliepingviner, vet de at det er
havis er i nærheten. Og når havisen forsvinner, så
blir det også færre slike pingviner i det området. Det
lever cirka fem millioner adeliepingviner i Antarktis.

8 av 10 sier nei til gruvedumping
TEKST / FOTO: Tor Bjarne Christensen

Det er stort flertall mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord. Det viser en ny
undersøkelse som Norstat har utført for Naturvernforbundet. Ifølge undersøkelsen er det bare ni
prosent som mener at gruveselskaper skal få

kaste avfallsstoffer i sjøen. Flere miljøorganisasjoner jobber nå for å stanse planene om gruvedumping i de to fjordene. Det er ventet store
aksjoner denne vinteren.
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OLJE OG GASS
- HVA ER DET?
Olje og gass er et naturlig materiale som kan brukes til mye, men vi bruker det først
og fremst til energi. Olje og gass er fossilt brensel. Vi kaller det fossilt brensel fordi
olje og gass er laget av urgamle alger og planterester.
TEKST: Wanda Nordstrøm / KILDER: Norsk Oljemuseum, NRK skole, Store Norske leksikon, Equinor
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Olje

Oljen og gassen vi har
her i Norge, startet som
alger for omtrent 250 millioner
år siden. Da algene døde sank

de ned til havbunnen. Over tid
la det seg lag på lag med slam
og leire oppå algene. Trykk og
temperatur over millioner av

år gjorde at algene ble presset
sammen og forvandlet til olje og
gass, lagret under havbunnen.

På 60-tallet startet man
å lete etter olje og gass
utenfor den norske kysten. Ved
å sende ut sterke lydbølger
som reflekterte tilbake, kunne
man finne ut om det var olje og
gass under havbunnen.
I desember 1969 fant man
et av Norges største oljefunn,
nemlig Ekofisk-feltet.

Siden har man funnet
flere norske olje- og
gassfelt. For å hente opp oljen
og gassen må man borre seg
under havoverflaten. Oljen og
gassen spruter opp og pumpes
gjennom rør langs havbunnen
til land.

Det vanligste er å bruke
oljen og gassen til transport og oppvarming. 80 prosent
av verdens energiforbruk kommer fra fossile brensler, som
olje, gass og kull.
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PETROLEUM:
Samlebetegnelse for
råolje og naturgass.

RÅOLJE:
Olje som kommer rett
fra bakken og ikke er
gjort om til for eksempel
bensin enda.

INGREDIENSER:
Organisk materiale, som alger og planterester
Lang tid (mange millioner år)

FOSSILT BRENSEL: OLJE

KULL

Trykk

Temperatur

GASS
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Av olje kan man lage plast, og av plast
kan man lage veldig mye forskjellig!
FOTO: Shutterstock

HVA KAN MAN LAGE AV OLJE?
I dag brukes olje til alt mulig rart, og i denne saken skal vi se på et par eksempler.
TEKST: Peter Hedstein / KILDER: Norsk oljemuseum, Store Norske Leksikon

Olje er et fossilt brennstoff som vi bruker
som energikilde. I mange år har olje blitt
brukt mest til drivstoff og varme, men også
mange andre ting som du kanskje ikke er
klar over.
Plast
Etter strømproduksjon er plastproduksjon
det vanligste å bruke olje til. Og som du
sikkert vet bruker man plast til å lage alt
fra leker til elektronikk, men også veldig
viktige ting som medisinsk utstyr. Man
bruker også plastfibre til å lage klær. En
god og varm fleecegenser vil smelte hvis
du tørker den for nærme et bål, siden den
er laget av plast!
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På sykehus er masse utstyr laget plast.
FOTO: Pixabay.com

Asfalt blir laget av olje, sang og småstein.
FOTO: madsfoto.dk

Asfalt
Det er veldig mange veier i verden, og vi trenger disse veiene for å reise fra sted til sted. Visste du at asfalt faktisk er
laget av olje? Asfalt er egentlig litt dårlig olje som har blitt
utsatt for oksygen. Blander du dette med sand eller stein,
så får vi asfaltbetong. Asfaltbetong er det vi lager veier av.

Olje brukes blant annet til å smøre maskiner, men har også mange andre bruksområder på en fabrikk.
FOTO: pxhere.com

I fabrikker
Nesten alt som blir laget på en fabrikk har
behov for olje. Dette kommer av at det er
mange stoffer i olje som kan brukes til forskjellige ting i fabrikkene, som for eksempel å smøre maskindeler eller til varme.

Mange medisiner bruker stoffer fra olje.
FOTO: Pixnio

Mye mer
Var du klar over at alle disse tingene blir laget av olje? Vel,
det kommer enda mer! Mange vaskemidler, medisiner og
kosmetikk som leppestift og hudkremer lages enten av
olje eller med hjelp fra olje.

Som du ser er det flere viktige ting vi
bruker olje til. Mye av det vi bruker olje til
i dag, kan likevel erstattes med andre fornybare ressurser, som biologisk materiale.
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For å komme seg til plattformen,
må man ofte fly i helikopter.

LIVET PÅ OLJEPLATTFORM
De som jobber på oljeplattform, bor på plattformen den tiden de er på jobb.
TEKST: Annam Chaudry og Sina Øversveen / FOTO: Norsk olje og gass

Det er mange ulike jobber på en oljeplattform. Det er mange som jobber med å få opp oljen, mens
andre jobber for eksempel med å lage mat til alle som jobber på plattformen.
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Sikkerhetsutstyr er viktig, oljearbeiderne bruker uniform på jobb
og mange steder på plattformen må man bruke hjelm.

Oljeplattformene er langt
ute til havs, og det er
ikke alltid like fint vær.

Arbeiderne venter på helikopter for å komme seg hjem
fra plattformen.

Arbeiderne har sine egne rom og etter jobb kan man sove, trene, se kino, spille golf eller besøke sauna.
Ofte er de mange uker på plattformen, og så mange uker hjemme hvor de har helt fri fra jobben.
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NORGE OG OLJEN,
VERDEN OG KLIMAET
Den norske oljen står bak store deler av klimagassutslippene i landet vårt.
Samtidig fører norsk olje også til klimagassutslipp andre steder i verden.
TEKST: Sina Øversveen, Kilder: Miljødirektoratet, NRK, Cicero og WWF

Nest mest utslipp i Norge
Olje- og gassutvinning er den nest største
kilden til klimagassutslipp i Norge, etter
transport. Dette er utslipp fra når olja blir utvunnet, altså tatt opp fra under havet, ikke
når den blir brukt. Mesteparten av klimagassutslippene skjer når oljen blir brukt. Norge
selger mye olje til andre land, og utslippene
fra olja skjer i landene som bruker den.
Slipper ut klimagass når det brukes
Bare en liten del av klimagassutslippene
fra olje kommer fra utvinningen. Derfor er
det viktig å regne med forbruket, altså når
olja brukes, når man skal se på utslippene.
Olja brukes til mye forskjellig, for eksempel
til drivstoff for kjøretøy, i industri eller annet.
Det er store klimagassutslipp fra dette,
som igjen fører til klimaendringer.
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FOTO: Cancillería Argentina, Flickr

FOTO: Pxhere.com

Fns generalsekretær heter Antonio Guterres. Han sier at vi bør slutte å lete etter ny fossil energi.
FN-sjefen: ikke let etter mer olje!
FNs generalsekretær António Guterres
sa høsten 2021 at verdens land må slutte
med kull. Han sa også at vi bør slutte å
lete etter ny fossil energi og heller støtte
fornybar energi. Denne beskjeden kom
etter at en ny rapport fra FNs klimaforskere sa at klimaendringene allerede
er i gang og man må slutte å bruke olje,
gass og kull ganske raskt for å forhindre at
endringen blir enda større og farligere.
Forskere er uenige om Norge
Hva med Norge, som er et oljeland?
Forskerne er ikke enige om det vil være bra
for klimaet om Norge slutter med olje. Om
det vil hjelpe verdens klimagassutslipp at
Norge slutter å produsere mer olje, er veldig
avhengig av om andre land vil produsere
mer hvis vi slutter. Mange synes derfor at
Norge skal samarbeide med andre land om
å kutte i oljeproduksjonen - altså at flere
land blir enige om å lage mindre olje.

CO2utslipp i
Norge

CO2-utslipp
fra norsk olje
og gass
ute i verden
Tar man med utslipp som kommer fra olje og gass i
utlandet er Norge på topp 20 (16. plass) i verden av
utslipp. Det påvirker klimaet.
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FOSSIL...

Verden trenger stadig mer energi. Vi kjører biler, varmer opp hjemmene våre, vasker
klær og lager mat. I dag kommer rundt 80 prosent av energiforbruket i verden fra
fossile energikilder.
TEKST: Andreas Hammer Holmefjord / KILDE: Naturvernforbundet

Er fossile energikilder dårlig?
Olje, kull og naturgass er eksempler på fossile energikilder. Det har tatt millioner av år å lage, og det
finnes kun en begrenset mengde på jorda. Fossile energikilder er det som blir brukt mest i dag, og mye
av verden er avhengig av det.

Fossile energikilder:
Fordeler:
Har veldig mye energi lagret i seg
Norge har mye olje og gass
Særlig olje brukes i mange
produkter som vi er avhengig av
Utfordringer:
Slipper ut mye CO2 i atmosfæren,
som bidrar til global oppvarming
Jorda vil til slutt gå tom for olje,
kull og naturgass
FNs mener verden må slutte med
fossil energi på grunn av klimaendringene
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...ELLER FORNYBAR

ENERGI?
Er fornybare energikilder bra?
Fornybare energikilder er kilder som ikke går tomme. Fornybare energikilder benytter seg av energi som
eksisterer rundt oss, som solstråler, vinden, og jordvarme (geotermisk energi). Om du er ute og seiler
bruker du faktisk fornybar energi for å få fart – vinden dytter båten fremover ved hjelp av seilet.

Fornybar energi:
Fordeler:
Kilder vi kan bruke igjen og igjen
uten at det går tomt
Lavt klimautslipp
Utnytter energi som er tilgjengelig
overalt
Forurenser ikke luften fordi det
ikke brenner materialer (slik som man
for eksempel brenner kull)
Utfordringer:
Tar mye plass og naturområder
(for eksempel en vindmøllepark)
Kan kreve store inngrep i naturen
og ødelegger lokale planter, dyr og
naturmiljø

Både fornybar og fossil energi har fordeler og ulemper,
men vi må bruke mye mindre fossil energi for å løse klimakrisen. Det er viktig at fornybare energikilder ikke skader
naturen. For eksempel kan man forbedre de vannkraftverkene som allerede finnes, istedenfor å bygge nye.
Og vindmølleparker kan bygges i gamle fabrikkområder,
istedenfor i urørt natur.
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OLJESØL
Har du sett oljesøl som speiler seg på asfalt før? Selv om det kan se vakkert
ut, så er oljeforurensning farlig for natur og dyreliv.
TEKST: Wanda Nordstrøm / KILDER: Store norske leksikon, Havforskningsinstituttet

Oljeforurensning er når olje slippes ut, eller havner der det ikke skal, i naturen. Oljeforurensning kan skje i vann, i elver, til havs eller på land. Man antar at det slippes ut 5-8
millioner tonn olje på denne måten hvert år. Det er like mye som omtrent 44.350 oljefat.

Ofte er det uhell eller ulykker som gjør at det blir oljesøl i naturen.
FOTO: Fotograf Helge Sunde, NTB Scanpix
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Sjøfugl er sårbare for oljesøl og mange sjøfugler dør hvert år på grunn av oljeskader.
Her hjelper frivillige en pelikan å vaske olje ut av fjærene.
FOTO: Erling Svensen/Ocean photo, CC 4.0.

En av de største ulykkene var en gasseksplosjon og brann på
plattformen Deepwater Horizon, i Mexicogolfen. Ulykken førte
til store ødeleggelser av miljøet og et antatt utslipp på 650 000
tonn råolje.
FOTO: US Coast Guard

Polartorsk trives i kaldt vann og
er en viktig del av økosystemet
i Arktis. Den spiser alger, og er
selv mat for større fisk, hvaler og
sjøfugl. Forskere har funnet ut
at om polartorsk-egg blir utsatt
bare for få dråper olje, så påvirker det fisken gjennom hele
livet og kan gjøre at den dør.
FOTO: Erling Svensen/Ocean photo, CC 4.0.

17

HVORFOR SLUTTER VI
IKKE BARE MED OLJE?
Nesten en fjerdedel av Norges CO2-utslipp kommer fra olje- og gassproduksjon. I denne
saken skal vi se litt på hvorfor det ikke er så enkelt for Norge å slutte med olje- og gassproduksjon.
TEKST: Bjørn Erik Løken / KILDER: Oljefondet, E24, Miljødirektoratet

Olje og gass er veldig viktig for
Norges økonomi. Noen politikere
sier at vi skal utvikle oljesektoren.
De mener at oljeproduksjon er
nødvendig for at vi skal ha råd til
gratis skole, godt helsetilbud og
andre ting vi får gratis eller billig
i Norge.

Andre politikere mener vi må
sette en frist for når vi skal slutte
å produsere olje, fordi det haster
å få ned utslippene. Likevel er
det få politikere som vil at vi
skal kutte oljeproduksjonen med
én gang. Selv de som er mest
kritiske til olje synes vi bør
avrunde oljeproduksjonen over
flere år. Vi trenger tid til å finne
ut av hva vi skal tjene penger på
når vi ikke lenger tjener penger
på oljen.
En del oljeland bruker mye
penger på luksus, som å bygge
verdens høyeste skyskrapere
eller å kjøpe kjente fotballklubber.
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Norge har spart mye, i det som
kalles for Oljefondet. Pengene er
investert i aksjer, altså deler av
firmaer, over hele verden. Oljefondets verdi var 6. januar 12 324
453 698 797 kroner, altså over
12 billioner – eller 12 millioner
millioner – kroner!
Oljefondet spares til fremtidige generasjoner. Når vi en
dag ikke lenger tjener penger på
olje, vil Oljefondet kunne bidra
til å holde Norge i gang. Selv
om mange er uenige om når det
skjer, er de fleste likevel enige
om at Norge på et tidspunkt må
tilpasse seg et liv etter oljen.

Det er en del av det som kalles
det grønne skiftet. Fremover vil
mange at vi bruker kunnskapen
og teknologien fra oljeindustrien
til ny, miljøvennlig teknologi.

Noen mener for eksempel at vi
kan samle opp drivhusgasser fra
kraftverk og fabrikkpiper, og føre
det ned i tomrommene under
havet hvor det tidligere har vært

olje og gass. Andre ser for seg
store vindmølleparker langt til
havs, hvor man kanskje kan
bruke gamle oljeplattformer til å
ha vindmøller på.
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6 raske spørsmål
og svar om olje
TEKST: Andreas Hammer Holmefjord / KILDER: Barentswatch, WWF og Norsk Petroleum

Hva annet kan Norge drive med enn olje?
Mange er opptatt av hva Norge skal gjøre dersom oljen tas slutt. Vi
tjener veldig mye på oljen, og mange vet ikke at Norge tjener masse på å
selge sjømat, produsere aluminium, drifte mobilnettverk, og har utallige
frakt- og cruiseskip som reiser verden rundt.

Hvorfor har Norge mer olje enn for
eksempel Sverige?
Norge har verdens nest lengste kystlinje. Det betyr at Norge har rettighetene til mye ressurser i havet, både fisk, tang og olje. I havet er det mye
mer liv enn på land, som betyr at mange flere planter og organismer har
samlet seg opp på havbunnen og blitt til olje over millioner av år.

Hvilke andre land har mye olje?
Mange andre land har olje. Blant toppen er det USA, Saudi-Arabia og
Russland som produserer mest olje.

Når går verden tom for olje?
Akkurat nå har vi pumpet opp og lagret nok olje til å kunne bruke det i
47 år. Forhåpentligvis går vi ikke tom for olje, fordi vi slutter å bruke det
og går over til fornybare energikilder.
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Hvor mange jobber med olje i Norge?
Det er cirka 200 000 mennesker som jobber med olje i Norge.

Hvordan kan vi få folk
til å bruke mindre olje?
Vi kan legge press på politikerne for å få
dem til å slutte å lete etter mer olje. I Miljøagentene jobber Barnas klimapanel med
å påvirke politikere til å ta mer miljøvennlige valg, som å satse på fornybar energi
i steden for olje og gass. I hverdagen kan
vi påvirke oljeproduksjonen ved å bruke
mindre av den. Da faller etterspørselen og
det vil produseres mye mindre.
Dette kan du gjøre:
Reis kollektivt, sykle eller gå.
Ta vare på tingene dine, reparer det
du har.
Handle klær og ting brukt, arve eller låne.
Unngå å ta fly, hvis du kan.
Bruk stemmen din, alle Miljøagenter
har rett til å si ifra!
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PLASTPLUKK
TEKST: Peter Hedstein / KILDER: National Geographic, Store Norske Leksikon / FOTO: Wanda Natalie Nordstrøm

Hvor mange klær med
plast har dere hjemme?
Mange klær, som treningstøy og fleecegensere, lages av plast. Sjekk
lappen for å se hva den er laget av. Polyester, elastan, polyamid, akryl
og flere andre stoffer er laget av plast. Hvor mange klesplagg med
plast kan du finne i ditt klesskap?

Kan man lage
plast av andre
ting enn olje?
Ja! Flere og flere produkter blir laget
eller pakket inn i noe som kalles bioplast, Det er plastlignende materiale
som er laget av planter, alger eller
stivelse i stedet for olje.

Hvorfor bruker vi
så mye plast?
Plast er veldig lett å lage forskjellige ting av. Det er
enkelt å forme, endre farge på, eller gjøre den myk
eller hard. Man bruker også ganske lite energi for å
lage plast sammenlignet med andre materialer, noe
som gjør plastikk veldig billig.
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RESIRKULER

Hva trenger vi
plast til?
Veldig mye av det vi lager av plast kan også
lages med andre ting som for eksempel
planter. Men ikke alt vi lager av plast kan
erstattes med planter. For eksempel plast
brukt i engangsartikler som koronatester
og sprøyter har vi ingen alternativ til i dag.

PLAST!
Plast er lett å lage, men også enkelt å bruke igjen.
Her i Norge er vi kjempeflinke til å pante flasker slik at
de kan bli til nye plastflasker. Men dette gjelder også
andre typer plast, derfor er det viktig å resirkulere
plast riktig slik at det kan brukes igjen.

MILJØTIPS:
Ta med plast og søppel du finner
når du går tur (det kan være lurt
å ha en pose i lomma), og pass
på at det blir resirkulert riktig.
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TRESKONEBB

Selv om denne fuglen er i stand til å spise krokodiller, er den også truet av oljeindustrien.
KILDER: BirdLife International, Animalia.bio, iucnredlist.org
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FOTO: Pxhere.com

FOTO: Nik Borrow, Flickr

Treskonebben er en svær fugl med lange bein. Den kan
bli opp til halvannen meter høy, med et vingespenn på
2,5 meter.
FOTO: Hans Hillewaert, Wikimedia Commons

Treskonebbene jakter om natta og holder
seg i skjul om dagen. Derfor sees de ikke
så ofte av mennesker.
Den kan nok minne om en stork, men
den er mer i slekt med pelikanen. Egentlig
er treskonebben i en egen familie for seg
selv. Navnet har den fått fordi nebbet
minner om en tresko. Nebbet er stort og
langt, med sylskarpe kanter og en krok
helt ytterst. Dette er en rovfugl, og det er
nettopp nebbet som gjør den i stand til
å ta såpass store byttedyr som den gjør.
Treskonebben spiser blant annet fisker,
firfirsler, frosker, slanger og små pattedyr.
Den spiser også babykrokodiller!
Treskonebbene holder til i sumpområder sør for Sahara i Afrika. De liker
seg best alene, bortsett fra i paringstiden.
De legger gjerne flere egg, men det er vanligvis bare én av kyllingene som får leve.
Både hunnen og hannen er med på å
oppdra ungen.
Det blir dessverre færre og færre igjen
av arten. Det er flere årsaker til dette. Noen

FOTO: Olaf Oliviero Riemer,
Wikimedia Commons

Oljeindustrien truer treskonebben. Menneskene leter
etter olje i de områdene treskonebben lever i. Dermed
blir leveområdene ødelagt.
steder blir den jaktet på for mat og den blir solgt i ulovlig
dyrehandel. Leveområdene til treskonebbene ødelegges
også av klimaendringer, jordbruk og oljeleting. I dag står
den oppført som sårbar på IUCNs rødliste.
IUCNs rødliste
IUCN står for International Union for Conservation of Nature. De
har utarbeidet en liste over dyr og planter i verden som er trua av
utryddelse, eller er veldig sjeldne. Det er nesten som den nasjonale
rødlista vi har i Norge, bare at den gjelder for hele verden.
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Det har vært mye snakk om høye strømpriser i vinter.
Har du hørt om det på skolen eller på Supernytt?
Siden strømprisene er høyere enn vanlig er det ekstra lurt å spare på strømmen, sånn at ikke strømregningen blir så høy. Men det er alltid lurt å ikke
bruke mer strøm enn man trenger. Da sparer vi nemlig på ressursene til jorda
og det forurenses mindre.
TEKST: Janne Randgaard

Hvor mange ting bruker strøm hjemme
hos deg akkurat nå? Kryss av i bingobrettet ved siden av, og sjekk om du klarer
å få fire på rad. Da kan du rope ut BINGO!
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varmeovner

fryser
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TV
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nettbrett varmtvann

lys i rom
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vaskemaskin

playstation lys i rom
som ikke
eller
brukes
lignende
stekeovn

høyttaler

data

utelys

Dette er jo en slags omvendt bingo – der det beste er hvis
man ikke får bingo for da bruker man jo mindre strøm! Fant
du noe du kunne skru av? Hva med hvis du hadde stått opp
midt på natten, hadde du fått bingo da?
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HVA SKJER I
MILJØAGENTENE?
TEKST: Sina Øversveen og Marit Stafsnes

Her kan du finne nyheter fra organisasjonen, lese om kule oppdrag miljøagenter har
gjort og forskjellige aktiviteter. Vi vil gjerne trykke bilder og leserbrev fra medlemmer,
så send inn til post@miljoagentene.no.

Miljøagentene i Trøndelag
har vært på ulveutstilling

Miljøagenter i Trøndelag hadde sin årlige juleavslutning på NTNU Vitenskapsmuseet. Der koste
de seg med julegrøt, lærte om hvordan ulven får
kjæreste og hvorfor enkelte ulver er spesielt verdi28

fulle å ta vare på. Til slutt fikk barn og voksne
utforske utstillingen på egen hånd. Der kunne alle
blant annet ta på ulvepels, lukte på ulvetiss og
stemme på om man vil ha ulv i Norge.

NYTT BARNAS KLIMAPANEL
Dere har stemt fram Barnas klimapanel for 2022!
De åtte som skal snakke barnas sak om klima og miljø i år er:

Benjamin (15)
fra Oslo

Emanuel (14)
fra Oslo

Isa (13)
fra Oslo

Jakob (11)
fra Gloppen

Milla (12)
fra Florø

Olivia (13)
fra Tromsø

Ulrik (13)
fra Fredrikstad

Viljar (11)
fra Porsgrunn

BARNAS

KLIMAPANEL

Barnas klimapanel i 2022 skal blant annet skrive
rapport, møte politikere, delta på klimatoppmøte i
november, hjelpe Redd Barna med å lage nytt
innhold til den digitale undervisningsportalen Det
magiske klasserommet. Se mer på side 31 om
hvordan du kan hjelpe Barnas klimapanel i år!

Frivillighetens år
Når du er miljøagent, så er du frivillig for miljøet! Å være frivillig handler om
å gjøre noe bra, uten å få lønn for det. Det er kjempeviktig at alle bidrar og
gjør en innsats, så takk for at du er med på laget som miljøagent. Regjeringen
har bestemt at 2022 er frivillighetens år, det vil si at det er året for å feire ulike
organisasjoner og mennesker som er frivillige!
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UTRYDDE
FATTIGDOM

RØDLISTA

FNs BÆREKRAFTSMÅL

REN ENERGI
TIL ALLE

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE

KLIMAENDRINGENE
Bærekraftsmål 7 har som mål at alle
mennesker skal ha tilgang til moderne og
bærekraftig energi som ikke er for dyr. Dette
målet er særlig viktig for å løse klimakrisa.

STORSKATE
KILDER: Store norske leksikon / FOTO: Jan Fekjan, Artsdatabanken

Storskaten er den største skatearten
vi finner i Norge.
Den kan bli opptil 2,4 meter lang og veie opptil 100

kilo. Storskaten holder som regel til på 200 til 600
meters dyp. Skater er bruskfisker, noe som betyr at
skjelettet deres består av brusk i steden for bein.
Dette gjør at skatene plasseres i samme gruppe
som haier, som også er bruskfisker. I likhet med
haien er også storskaten et rovdyr. For det meste
spiser den fisk, og den kan også spise andre skater.
Tidligere trodde man at storskaten var mye
vanligere enn den faktisk er. Nyere undersøkelser
viser at storskate er en svært sjelden fisk. Man tror at
det har vært en nedgang på minst 80% i løpet av de
siste 60 åra, og man tror at årsaken til nedgangen
er overfiske. Noe som er typisk for bruskfisker er at
de blir sent kjønnsmodne, og da tar det lang tid før
de kan begynne å produsere unger. Dette gjør dem
ekstra sårbare for overfiske. I dag står arten oppført
som kritisk truet på den norske rødlista.

NASJONAL RØDLISTE:

Nasjonal rødliste er en liste over dyr og planter i Norge som er
trua av utryddelse eller er veldig sjeldne.
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UT
SU

Nesten alt vi gjør er avhengig av energi, som
for eksempel å lage middag, kjøre buss eller ha
en skole som har strøm. Veldig mye av energien i
verden er i dag fossile energikilder, slik som olje,
gass eller kull. FN har som mål om at mer og mer
av energien skal komme fra fornybare kilder. I
Norge kommer nesten all strømmen vår fra fornybare kilder, som for eksempel vannkraft.
Som miljøagent kan du bidra til å nå dette målet
– en viktig del av det handler nemlig ikke bare om å
få laget mer energi, men også å spare energi.
FOTO: Pxhere.com

AN
AR
OG

L
H

MED RETT TIL Å SI IFRA

Miljøagentenes motto handler om å ta barn og unge på alvor. DIN mening er viktig.
Barnas klimapanel møter hvert år voksne politikere, da har de alltid med seg innspill
og meninger fra barn i hele Norge. Send inn ditt innspill for å være med på å påvirke.
TEKST: Sina Øversveen

Barnas klimapanel vil ha innspill fra deg!
Fornavn:

Alder:

Bosted:

Hva synes du er de viktigste klima- og miljøsakene akkurat nå?

Hva vil du si til de som bestemmer?

Hvorfor må de som bestemmer lytte til barn?

Du kan klippe ut denne siden og sende den i posten til Hovedkvarteret til Miljøagentene (Mariboes
gate 8, 0183 Oslo) eller ta bilde av den og sende på epost til bk@miljoagentene.no. Det er også lov
til å sende inn tegninger, videoer, lydfiler eller plakater!
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BLI MED PÅ

BATTERIJAKTEN 2022
- vårens store skoleaksjon for miljøet!

En ny jaktsesong er rett rundt hjørnet og snart skal fjerdeklasser over hele Norge ut og jakte
brukte batterier. Spesialagenten Iben er årets ambassadør og hun oppfordrer alle fjerdeklassinger til å samle inn så mange batterier som de klarer! Bli kjent med årets Batterijaktenambassadør Iben!
TEKST: Julie Vestgren Pettersen / FOTO: Johnny Vaet Nordskog

NAVN: Iben Zinöcker
ALDER: 9 år
Hvor lenge har du vært miljøagent?
– Jeg har vært miljøagent i cirka 2 år.
Hvorfor hadde du lyst til å være ambassadør for Batterijakten?
– Det virket spennende å være med på
det, også fordi at det er et veldig viktig
tema. Jeg liker å være med på sånne
ting i tillegg.
Hvilke miljøsaker brenner du for?
– Oi, det er mye! Regnskogen, marin
forsøpling, klimaendringer, matsvinn,
ikke kjøpe mye nytt, spare strøm og
resirkulere.
Hvorfor er det viktig at barn
engasjerer seg for miljøet?
– Vi må handle nå! Nå er det viktig å
engasjere seg, spesielt barna fordi
det er deres framtid!
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Nå er det ikke lenge til Batterijakten starter, har du
noen tips til batterijegerne der ute?
– Stå på! Det er et viktig tema dere holder på med nå!
Prøv å samle så mange batterier som dere klarer! Dere
er kjempeflinke!

LØSNINGER
PÅ PREMIEOPPGAVENE I
MILJØAGENTRAPPORTEN NR 5 2021

Batterijakten 2022 varer
fra 14. mars-3. april.
Batterijakten er en konkurranse for fjerdeklasse, som går ut på å samle inn batterier og
levere de til gjenvinning. Ikke bare er konkurransen morsom, klassene som deltar kan også
vinne flotte pengepremier!
Gå inn på www.batterijakten.no for å lese mer.

PREMIEOPPGAVE 1 - KRYSSORD
Løsningsord: Hvalross

PREMIEOPPGAVE 2 - SANT ELLER USANT?
1. Usant
2. Sant
3. Usant

4. Usant
5. Sant
6. Usant

7. Usant
8. Sant

PREMIEOPPGAVE 3 - POLITISKE PARTIER
SVAR: 1. Praktærfugl, 2. Grønlandssel,
3. Knølhval

Iben i aksjon.

Vinnere:
Gabriel, 13, Os

Leah Kristine, 8, Vestby

Vi gratulerer!
NESTE UTGAVE AV
MILJØAGENTRAPPORTEN HANDLER OM

KATTEDYR
Batterijakten er et samarbeid mellom Miljøagentene, Clas Ohlson, Batteriretur og VARTA.

FOTO: Pxhere.com
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PREMIEOPPGAVER

1

KRYSSORD

1

Fyll inn riktig ord i kryssordet. Stokk så om på
bokstavene i de gule rutene, da kommer du frem
til noe som er skadelig for naturen.
BRUKE NÅL
OG TRÅD

DER
KONGEN
BOR

MAGE

MANGE
HUS

4
HYLE

SMART

3

IKKE JEG
KLESPLAGG

ARG

TANKE

DRIKK

IKKE
INN

INGENTING

KLOKKE
SKOGSDYR

IKKE
JEG

BRUKES I VIFTE MED
BOLLEDEIG HALEN

SVAR:
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SPISE

SVARF

20. m

RIST:

ars 20

22
Send
post@ inn svaret t
eller fy miljoagente il:
ne.n
ll ut
side o slippen på n o
g send
este
LYKK i posten.
E TIL!

2

SANT ELLER
USANT?

Kryss av for om du tror påstanden
er sann eller usann. Leser du
gjennom bladet, finner du svar
på det meste!

1
2
3
4
5
6
7
8

Olje er et fossilt
brennstoff.
Olje skader
ikke naturen.
Man kan lage
plast av olje.
Olje er fornybar
energi.
Treskonebben
bor i Asia.
Treskonebben
er en truet art.
Storskaten er
Norges største
skate.
Batterijakten er
i september.

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

SANT USANT

3 OLJELAND

Det er mange land som produserer olje. Her ser du noen av de landene som produserer
mest. Stokk om på bokstavene og finn ut hva landene heter.
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Fyll ut kupongen og send den inn, så er du med i
trekningen av fine premier! Svarfrist: 20. mars 2022.
Premieoppgave 1 - kryssord:
Løsningsordet er: ....................................................................................
Premieoppgave 2 - sant eller usant:
1: __________ 2: __________ 3: __________ 4: __________
5: __________ 6: __________ 7: __________ 8: __________
Premieoppgave 3 - Dette er oljelandene:
1: ....................................................... 4: ......................................................
2: ....................................................... 5: ......................................................
3: ....................................................... 6: ......................................................
Fornavn:.......................................................................................................
Etternavn:....................................................................................................
Adresse:......................................................................................................
Postnummer og sted:............................................................................
Mobil:...................................................Alder:.............................................

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

ER DU FJERDEKLASSING?

- VIS DETTE TIL LÆREREN DIN!
Miljøagentene arrangerer Batterijakten fra 14. mars til 3. april, og alle
fjerdeklasser i landet kan være med. Alle klasser som deltar får
tilsendt materiell, og de som blir landets beste batterijegere
får en fantastisk premie til hele klassen!

LES MER PÅ

batterijakten.no
BATTERIJAKTEN ER ET SAMARBEID MELLOM MILJØAGENTENE OG

